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Heiðbsmönnum i Repp enum Ytra okEystra,á Skeiðum ok í Flóa ok Ölvesi. í Bisk- 

upstÚngum, Guímsnesi , GrafnÍngi, ^Íngvallasveit ok SelvÁgi ok ölluÁrness^íngi 

SENDIR J)ORLEIFR GuÐMUNDSSON ÚR RepP ENUM YtRA KVEÐJU GuÐS OK sÍnA MEÐ j^EIM 

tilmælum, er hér FYLGJA. 

Frelsi J)at, er Forfeðr vorir týndu á Jirettándu Öld, hefir nú guðlig forsjón eptir 600 ára fært oss aptr, 
sér lil dýrðar, en oss til hamíngju. Vart þyckir mér at kalla megi, at mannligr kraptr eigi lut i endr- 
burði Frelsis á Islandi; ^at hefir komit ókallat, svo sem dagr fylgir heiraboðslaust gaungu sólar; en 
væri J»ó vel, at vér veittim viðtökur sem beztar svo göfgum ok ágætum höfðíngja sem Frelsit er; ok nú 
fýsir mik rajök, góðir Bræðr, eptir þrjátigi ok sex ára útivist, at fylla Yðvarn flokk, er þér fagnit höfð- 
íngja fiessum, ok sjá yfirbragð Islands ens aldna við atkomu hans, ok berr mér svo fyri sálarskjáinn, 
J)óU ek sé í fjarska staddr, sem heldr birti yfir Ingólfsfell ok Hestfjall, en niðr sé raddfegri ok glað- 
værri í J)jórsá ok Ölfusá, enn verit hefir um sex aldirnar seinni. Nú Jiótt ek vænta Jiess af Yðvarri 
mannúð ok bróðurdygð, at J)ér vildit láta fiat eptir méf at vera íYðrum flocki á slíkum hamlngju degi, 
J)á kemr mér eigi á óvart, at margir spyrji; „Hvat selr Jiú fram i sumblit, erFrelsiskal fagna?’’ ok er 
einsætt at svara Jieirri spurníngu með athygli ok einurð. 

En til J)ess at ek mega vera með í sumblinu, vilda ek beiðaz Jiess af Yðr, Arnessf)íngsmönn- 
um, at J)ér visit mér til Sætis, ok eru J)at aðal-tilgaung fessa bréfs, at beiðaz Yðvarra atkvæða til 
J)ess at ek mega fá Sæti á Jijóðfundi enum næsta fjrir Yðra hönd. 

Eigi berr til beiðni minnar J)essarar ein saman einjiyckni min, með því nockrir landar vorir 
hér í Höfn hafa farit J)vi á flot, at ek skylda beiðaz fulltrúa sælis, er Jieir vænta J)ess af mér, at ek 
muna í nockrum greinum efla rétt mál ok sönn. 

Ok bið ek Yðr nú fyrst hugleiða J)at með mér, at meira J)arf, ef vel skal lýða, til endrlifgunar 
Frelsisins, J)ar sem f)ví hefir verit niðrdrepit um ríð, enn at skrásetja ok leiða í lög, at nú sé menn, 
eða skuli vera, frjálsir. Jjess er at gæta, at Frelsit er sú ij)rótt eða kunnátta, al landslýðr sjálfr stýri 
sjálfum sér, ok mundi f)á frclsit J)yckja iitlu nýtt ok verða til líiils frama, ef af engu maítti sjá, at sú 
væri stjórn betri enn hin var, er illj)ýði J)at, sem á vora túngu heitir konúngsJ)rælar, stýrði landi sér í 
hag ok sér til ávinnings. En nú er landsstjórn, hvort sem er á meira landi eða minna, ijirólt allmikil 
ok mjök vandhæf. J)ví marga krapta ok margbreytta skal leiða at einu takraarki; en J)at er farsæid 
ok blómgun lýðs ok lands. Flest allt J)at, er fyrr var gjört at boði útlendra manna, hvort sem var at 
sarana fé í lands sjóð, bæta vcgu, eða hafiiir, eða grasrækt eða kvikfjár, eða hegna illj)ýði ok setja lögin 
gjörvöll, skal nú gjöra af sjálfdáðum, með ráði ok framkværnd erma beztu Islendínga, ok skal nú 
engan leyfis biðja til at eíla gott ok haftia illu, nema sjálfa sik. En er íhugat er, at vér höfum verit 
slíkum ráðagjörðum óvanir um ríð, ok at illa mæltiz fyrir þeim, ok at J)ær voru með spellvirkjum 
taldar — J)ví sú fylgir nátlúra ofbeldis stjórn ok hennar Jirælum, at J)au vilja, at allir rnenn trúi 
f)ví, at f)au cin viti allt — f)á er mjök hætt við, at oss skjopliz i mörgu ura enar fyrstu tilraunir, ok má 
f)at eigi kalla undarligt, Ef vér rennum augum á dæmi annarra J)jóða, J)á er J)at auðsætt, at J)ær eru 
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fiestar tornæmar á Frelsit, ok syniz mér, at f)at sé af þeirri orsök, at pat er mjök vandhæft meðferðar. 
J)ví ef rétt er á litit, f)á kunna eníjar þjóðir, sem nii ernuppi, réttiliga deili á þvl, nemaEnglar ok þeirra 
synir, Norðr-Ameriku-menn, ok Húnverjar ok fáeinar kynkvislir á IndíaJandi. Noregsmenn hafa nii 
notit Frelsis i þrjátigi ok íimm ár, ok er þat at vísu auðsætt, at stjórn þeirra er í mörgum lutum 
betri, enn hún var undir einvaldsdrotnun; enn mikit skortir á, at f)eir hafi enn full not Frelsisins, 
sem Englar, eða at feir hafi réttan skilning á stjórnarskipun Engla, er þeir hafa f)ó sett í mörgu sér 
lil eptirdæmis. Engan lut virðiz mér at enar J)ýðversku þjóðir bresti meir, enn réttan skilning Frelsisins: 
])ær vildu af allri alúð Frelsit í fvrra, áttu fyrir þatmargar orrustur ok drápu rönnum lið konúnga, ok 
J)óttuz f)á höndum himin tekit hafa, er allsherjar landsstjórn J)ýðverjalands var lögð í hendr þeim; en 
til lítils kom; ])ær kunnu svo illa með at fara, at nú eru þær Frelsinu rnun fjær enn áðr; en 
harðstjórar drepa miskunnarlaust ena göfgustu menn, er mest höfðii unnit Frelsinu til efiingar ok fram- 
kvæmdar. Ok vart má kalla, at Fröckum vegni niiklu betr, ok eru J)eir ^ó sú J^jóð, næst Englum, er 
mest er mentuð í heiminum. |)vi litils J)yckir þat vert, at þeir hafa gefit sinni stjórn nafn mjök veg- 
ligt ok kalla hana rem publicam, er þeir halá |)ó Frelsi minnr enn fyrr, ok spilla Frönsku blóði til 
eflingar ofrikis í grannlendinu, en smjaðra enum Gerzka keisara ok vingaz við hann, ok fyckir J)á 
vel keypt vinálta hans, ef eigi kostar meira enn Frelsi allra granna sinna fyrir austan sik, auk þess 
ómaks, er þeir hafa sjálfir á hendr tekiz at beiðni keisarans, at eyða Frelsi um allt Italialand. 

Af öllu jþessu ræð ek, at eigi sé allhægt at nema rétta meðferð Frelsisins. Dana vil ek at engu 
geta í þessu raáli: f)eir hafa prentat nýja skrá með fögrum myndum umhverfis, ok heitir sú „ Danmarks 
Riges Grundlov’’; en hennar dygð er enn óreynd, með þvi at lögin haldaz enn öll, er sett voru af 
einvalds stjórninni ok gjör fyrir ófrjálsa menn, til dýrðar einum Lama, er allt Frelsi lýðsins geymdi í 
sér. Nú skal at visu slikum lögum breyta, ok séz já gjörr, hvern skilníng Danir hafa á Frelsinu; en 
at nockru má hann ráða af fréttablöðum J)eirra ok ráðagjörðum á Ríkis])ingi. 

Nú virðiz mér svo sem at hvern veg sem vér lítum til annarra fjóða, nema Engla einna, sé þat 
lltit eða ecki, sem vér megum af |)eim nema í meðferð Frelsisins- 

En sú er nockur bót í voru máli: 1) at mér virðiz al^ýðan mun greindari á Islandi, enn í 
mörgum öðrum löndum, ok minnr neigð til at laupa á sik fram, 2) at Forfeðr vorir höfðu fullt 
Frelsi ok neyttu þess vel um rið, ok var f)á íslands blómi mestr, ok 3) at þó Frelsit eyddiz siðan af 
illri meðferð, þá hefir ófrelsit aldregi svo gjörsamliga smeygt sér í gegnum hjörtu ok sálir Islendinga 
sem hinna þjóðanna, er mörg haldaz enn þau lög, er sett voru af frjálsum mönnum fyrir frjálsa menn; 
ok ættim vér J)ví, ef nockut er salt í sálarfræði Platónis, ens Griska Meistara, at eiga hægra með at 
endrnema f)at, er forfeðr vorir kunnu vel fyrr, ok feir hafa vel frá skýrt í ritum sínum og lagasetn- 
íngum, er vér höfiim kynt oss í barnæskm 

Nú vil ek f)at því til leggja við Islendinga, er ek hefi áðr til lagt við Dani, at vér leggim alla 
stund á at nema vel iög Islands, en íornu, en far at auk lögEngla, sem þeim eru likust ok upp runnin 
af sörau rót, ok at vér semjim vor lög öll sem mest má verða at ])eirra dæmum. Margt berr til þess, 
ok fieira enn ek man orðum um fara í þessu bréfi, at þetta sé bezt fallit fyrir oss. J)ví vel var f)at 
mælt af enum Gríska Spekíngi, Aristóteli Meistara, er hann heíir ritat í annarri Bók Politikón í enum 
sétta kapitula: „Laga höfundi berr at lita í tvö horn, er hann setr lög, en ])at er til lands ok 
manna”; ok enn mælir hann svo: „En |)at er ok mjök í góðu lagi at bæta við: ok til grann- 
bygða, ef lýðr vill lifa meðr stjórnkænum hætti”, Ok vil ek nú eins geta frá grannlendinu, sem 
ihugunar er vert: 

Eyjar liggja nockrar fyrir norðan Bretland hit mikla, ok heita, sem J)ér vitut, Orkneyjar ok Hjalt- 
land; {)ær lágu fyrr undir Noregs Konúnga, siðan um skamma ríð undir Dani, þá undir Skota Konúng 
og síðan árit 1603 undir Engla. Hjaltland liggr i landsuðr frá Reykjanesi. leið eigi lengri enn 'tuttugu 
ok fjórar eða fimm |)ingmannaleiðir eru á landi. Norðasti höfðinn liggr nærri 61stu gráðu. ^ær eru 
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at /optl ok landsleoi íslandi mjök áþeckar, en náttúrligir atvinnu vegir ok framíferzlu eru ^arheldr færri 

enn fleiri, enn á Islnndi. Siimar þeirra eru enn nefndar Islenzkum nöfnum óbreyttum, t. d. Lauiba- 
Isles. Um eyjar J)essar liefir Skozkr maðr svo at orði kveðit: „I þessum fjarrlæga ok frábreytla eyja- 
klasa er náttúran sén í villtasta búningi sínum. Hvervetna er at sjá Ijöll ófrjó ok laullaus, ok eru 

klettar hlaðnir á kletta ofan, sem geyma í djúpum pyttum mikinn forða vatns: um skóglaus svæði 

ráfa villtir fjalla sauðir, en stormasamt haf lykr á alla vegu sjónarhríng”. Nú hefi ek ecki tækifæri 
til 1 J)essu bréfi at lýsa greiniliga ástandi þessara cyja, ok vil ek einúngis drepa á fáeina J)á luti, er af 

má ráða, at stjórn þeirra hefir um rlð á einhvern hátt verit mun hallkvæmari enn stjórn Islands: 

Áritl755 var fólkstala á Hjaltlandi 15,210; árit 1793 var hún 20,186; árit 1810 var hún kölluð 28,000; 

ok árit 1831 29,000. Ilvat fólkstalan er nú, veit ek eigi með vissu; en J)at má ráða af vexti hennar 
um en undanförnu ár, at hún sé nærri 40,000iim. Um fólkslölu í Orkneyjum get ek eigi gefit greiniliga 

skýrslu, er ek veit eigi meira enn þat, at 1821 var hún 27,179 sálna, ok voru af Jeim karlar 12,469 
en konur 14,710. 

Engir eru f)ó Iljaltlendingar fjölkyngismenn hvorki í kvikfjárrækt né akryrkju, Hestar 

gánga úti allan vetr ok koma aldregi í hús, ok verða, sem von er, fjarska magrir er vora tekr. Myki er 

Hutt á tún 1 kláfum, sem hengdir eru tveir, hvorr slnum megin hestbaks á klyfberaklacka („klibbar” 

segja Hjaltlendlngar). Akrar eni korni sánir á liverjum mísserum, en jörðin aldregi hvíld ok lítt 
myki borin, en aldregi skipt um sæðis tegund. Mestr auðr Hjalllands kemr af sildar veiði, er Englar 

hafa mjök ellt. ]þeim cru gefin arnar augu til at sjá, hvar arðs sé von, ok hafa J)eir stofnat Fiskveiða 

Félag, ok reist með ærnum kostnaði hús til fiskjierris á ey þeirri við Hjaltland, er heitir Papastour. 
Nú ef menn segja, at litlu varði, hvernig stjórnat sé, eða hvort kaupskapr sé frjáls eða bundinn, 

fá bið ek, at feir renni augum austr á bóginn frá Hjaltlandi til Færeyja, eða tvö madistig í Utnorðr 

til Islands — ok jþætti mér {)á allmætt at heyra þeirra ályktun um Frelsi, Landsstjórn, ok Kaupskap, ok 

á hverjum [)essara eyja lög sé raeðr mestu mannviti sett. Eigi er leið laung frá Færeyjum til Iljaltlands; 
ok eigi var mikill munr á hag þeirra í nockrum lut fyrir 200 árum, en nú virðiz {)ó amtmanni 

Dönskum, er Plöyen heitir, at munrinn sé fjarska stórr, ok líkr {)ví sem er milli döfnunar ok rýrnunar. 

Forfeðr vorir fóru opt til Hjaltlands, {)ví {)ar eru hafnir enar beztu, ok vilda ek, at vér gjörðim at þeirra 
dæraum, er ek get þess, at af {)ví mætti {)at margt nema, er nýtanda væri. En {)ó nemr sá meira, 

cr lengra ferr suðr, {)ótt eigi sé lengra enn til Skollands. 

Ek hefi jþess gelit, at Engla lög eru mjök lik vorum lögum enum fornu, ok er et sama með 

sönnu sagt um en fornu Dana lög: en öll voru lög {)essi af frjálsum sett fjrir frjálsa. Síðan settu 
Danir lög til ellíngar ófrelsis, ok vildu {)eir, sem von var, at vér skyldira ok nema {)au ok halda á 

voru landi, at vér yrðirn í öllu sem llkastir {)eim* Nú {)yckjaz at visu Danir vera frjálsir, en gæta 
{)ess litt, at allr andi laganna skal annarr vera fyrir ena frjálsu menn- enn ena ófrjálsu. Ef litit er 

á lög Engla í samanburði við en Dönsku, þá séz {)at brátt, at {)ólt Engia lög sé miklu Ijölbreyttari ok i 
lengra máli sett ok meðr Ileirum ákvörðunum en Dana, {)á eru margir lutir frjálsir ok óbundnir í 

Engla lögum, sem Dönum þyckir nauðsyn til bera at binda sem rammiigast, ok svo virðiz mér sem 

litlu muni skipta í þessu efni við Frelsi þat er Danir hafa skrásett, með þvl Frelsit er iþrótt ok dygð, 
sem eigi er auðnumin. Ek vil taka lil dæmisEIGN: Engla lög öll lúta at {)vi, at hvers manns eign sé 

honum frjáls, ok at enginn gjöri annars eign grand eða mein: i Dana lögum er eign eigi frjáls, því 
lögin smeygja sér ok þrýsta inn i ö!l eignar ráð, í skógar högg, ok jarða skipti, ok lands leigu, ok dýra 

veiðar. j)at sýnir sik þó á mörgu, at sú er lagasetniogin betri, sem frjálsari er ok einúngis lætr sér 

ant um at vernda alla eign. Á Englandi má ecki stela eða ræna hundi, eða ketti, eða gaungustaf, eða 
hrislukvisti, ok sýnir {)at sik dagliga á borgar{)ingum {leirra; en vart eða ecki ná {)eir menn rétti slnum, 
er slík niái kæra á borgarþíngum Dana. I IJana lögum er engu principio f^lgt, til lítor, eða frumreglu, 

en margt sett {)at sem ónýtt er, i {)eim einum tilgángi, at menn {)jáiz af {)raungbýli laganna, ok kenni 
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{)ess heldr harðliga, at þeim sé ramm-stjórnat; en slík lög eru opt illa halclin. I Engia lögum er ecki 
sett at nauðsynjalausu eða fyrr enn reynsla heíir kent, at laga þuríi, en sérhverri frumreglu laganna er 

fvlgt út 1 æsar í öllum setníngum, en lögin vel haldin ok í engu frá horfit, ok virðiz þat vitra manna ráð. 
’ Ek raintumz fyrr á orð Aristótelis Meistara, er hann segir „at J)eir, sem lög setja, ætli at lita til 

lands ok manna ok grannlendis’^: en þér vitut |)at, sem ek, at þeir, er sett hafa lög fyrir oss Islehdínga 
um ríð, eru allófróðir í þessum efnum öllum at því er til Islands veit. Nám ok kunnálta er, sem J)ér 

vitut, öll af mönnum, eða bókum, eða eiginni reynslu ok athygli; ok munu þeir hafa harðla lítit al þessu, 
í máiefnum Islands, er oss hafa viljat lög setja á seiíini öldum: enda viðrkenna {)eir ok þat sjálfir endr 
ok sinnum, sem sjá má af ráðagjörðum |)eirra skrásettum i Róarskeldu. ]^ó finz [)at ávallt, at 

J)eir vilja heldr seíja oss lög, enn at vér gjörim J)at sjálfir, er þeim virðiz |)at vegligt ok merki tignar 
ok veldis at setja öðrum mönnnm lög, hvort sem vizka fylgir ok kunnátta eða eigi. En þat J)yckir 

J)eim mestu varða, at vor lög öll verði sem líkust lögum sjálfra [)eirra, En með [)ví at {)eir [)yckjaz 

litt til færir, at setja Islands lög á vora túngu, þá hafa {)eir þat ráðs tekit at kenna fyrst vel úngum 
Íslendíngum í Kaupmannahöfn lögin Dönsku, ok tjá fyrir [)eim með allri alúð, hversu miklu [)au sé belri, 

enn.lög annarra þjóða. Er nú Islendíngar enir úngu virðaz íull-seyddir í Dönsku lögunum, þá taka 
J)eir {)á til ráðagjörðar með sér til at semja Islands lög, ok vænta jpá, at vel muni hlýða, svo at lögin 

verði all-dönskulig. ^etta [)yckir þeim næsta eðliligt; [)ví at [)á er þeir týndu sjálfir sinum enum fornu 
lögum með Frelsinu, þá settu ]þýðverskir menn lög öll fyrir [)á ok gjörðu [)au öll sem líkust enum 

jþýðversku, er samin voru ok haldin á fimtándu ok sextándu öld. ]þaðan fengu [)eir inquisitoriskt 
réttarhald ok vitnaleiðslu í launkofum ok viðrkenníngar-kúgun af stórbrotamönnum ok allar þær hérvillur ok 

hégiljur í þlngsköpum ok dómum, sem ofbeldis-stjórnendr hafa til skipat fyrir ófrjálsa menn: ok allt [)etta 
hafa þeir viljat setja meðr oss ok at vér skyldim néma [)at ok halda. En er ek bendi til vorra laga erina 

fornu í samanburði við lög Engla, {)á lít ek i fremsta lagi á [)íngsköp ok dóma, sem í öllu voru opinber 
með forfeðrum vorum, sem með Englum, ok {)yckir mér slikr dómsháttr miklu meir samkynja Frelsinu, 

en hinn, sem '^ýðverskr er at uppruna ok þjáðir Danskir lögvítríngar hafa viljat kenna oss. 
Amstri því gjörvöllú, er Danir hafa haft á seinni öldum í lagasetníngum fyrir oss, vil ek at vér 

léttim með öllu af höndum þeim; ok alla Landsstjórn ok alla Lýðsmentun vil ek efla á Islandi sjálfu; 

en Dana Konúngr staðfesti öll Islands lög, er Al[)íngi setr, en hlýði [)ó ráði Valdsmanns á Islandi, hvort 

sem hann skal kalla Lögmann eða Jarl. 
Af {)essum orsökum mun ek {)at til leggja, at nýta vel vor en fornu lög, ck gæta þess hvervetna, 

hverjar lagaLætr Englar hala sett á seinni öldum, ok hvat af {)eim heíir leiðt á þeim eyjum, sem oss 

eru næstar; ok væntir mik, at lög [)au öll er vér setjum í sllkum anda, muni lúta tii ellingar Frelsisins 
ok staðfestingar {)ess. Nú virðiz mér svo, sem Yðr muni skiljaz, góðir Bræður, hvern veg ek muna 

atkvæði gefa, ef ek em kjörinn fyrir Yðra hönd. Frelsi kref ek fulikomit um tru ok ræðu ok skript ok 
mannfundi ok kaupverzlun ok alla [)á luti, er Islendíngar tiöfðu fullt Frelsi í fyrir árit 1260; jþó at 

óskerðri vorri hollustu ok trygð viðr enn göfga Dana Konúng^ FKIÐREK ENN SJÖUNDA, er ek væuti 

{)ess, með fullri vissu, at hann haldi til fulls GAMLA SÁTTMÁLA Noregs Konúnga við oss. 
Nú bið ek Guð vera með Yðr, ok öllum oss, ok stýra vorum málefnum gjörvöllum sér til lofs, 

en oss lil heilla, i nafni Jesú Christí. 

Skrifat í Kaupmannahöfn, á Mikjálsmessu-aptan, þá er liðnir voru frá holdgun ok hingatburdi vors 

herra Jesú Christi átján hundruð ok Ijórir ligir vetra ok níu vetr. 

Prentat í Kaupmannahöfn, 1849, hjá BiancoKuno^ prentara Konun^. 
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